
GEBRUIKSAANWIJZING EN 
VOORZORGMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

5
MIN

1. Voor het eerste gebruik moeten de zuigfles, de speen en de Dodie-accessoires 
gedurende 5 minuten gekookt worden.
2. Was de zuigfles uitsluitend met zeep of zachte reinigingsmiddelen en een zachte 
flessenborstel, en spoel hem voor elk gebruik.
3. Alle elementen kunnen in de vaatwasser gewassen worden (in de bovenste mand). 
4. Reinig de speen met de hand voor elk gebruik. Controleer en rek de speen in alle 
richtingen uit. Gooi hem weg bij de eerste tekenen van beschadiging of kwetsbaarheid. 
Stel de speen niet rechtstreeks bloot aan de zon of warmte.

- Volg de gebruiksaanwijzing goed op wanneer u koud 
steriliseert. Laat de speen niet langer dan aangegeven 
in de sterilisatieoplossing. Laat de zuigfles en de speen 
goed uitlekken voordat u de zuigfles vult.
- Voor warme sterilisatie (stoom of magnetron) moet 
de gebruiksaanwijzing van het gebruikte apparaat goed 
opgevolgd worden.
- Haal de zuigfles geheel uit elkaar voordat u hem in de 
machine reinigt en/of warm steriliseert.

- Flessenspenen nooit gebruiken als fopspeen.
- Het voortdurend en langdurig zuigen van 
vloeistoffen veroorzaakt tandbederf.
- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur 
van de voeding.
- Glazen flessen kunnen breken.
- Houd onderdelen die niet gebruikt worden 
buiten bereik van kinderen.
- Weggooien bij de eerste tekenen van 
beschadigingen of verzwakking.
- Bevestig nooit met koorden, linten, veters of 
losse delen van kleding. Het kind kan hierdoor 
worden gewurgd
   Dit product alleen gebruiken onder toezicht van 
een volwassene..

INSTRUCTIES VOOR STERILISATIE

INSTRUCTIES VOOR HET VERWARMEN 
(NIET OVERVERHITTEN)

VOOR DE VEILIGHEID EN WELZIJN VAN UW 
KIND : WAARSCHUWING !
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- Als u een Dodie-zuigfles in de magnetron verwarmt, 
zet u hem rechtop, geopend en gevuld neer.
- Let op: Voordat u uw baby voedt, moet u het 
verwarmde voedingsmiddel goed roeren om de warmte 
te verdelen en de temperatuur testen. Verwarming in de 
magnetron kan lokaal hoge temperaturen veroorzaken.
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1. Geaccepteerd door 85% van de baby’s, stroomsnelheid 2 en 4 meer dan 800 keer getest door IDM in december 2018 bij 65 baby’s van de geboorte tot 24 maanden.- Niet-
contractuele foto’s - * Voldoet aan de norm - ** Alle onderdelen van deze fles zijn gemaakt van materialen die geen BPA of BPS bevatten - *** Plastic babyflessen gemaakt in 
Frankrijk

Informatie die moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.

ANTI
KOLIEK

GEMAAKT IN 
FRANKRIJK ***


